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    A kormány ne szóljon
bele az ítélkezésbe  
   Az igazságügy-miniszter a nem-
zeti alkotmányos örökség fontos 
részének nevezte a bírói függet-
lenséget, ami szent és sérthetet-
len. Trócsányi László leszögezte, 
a kormány nem szólhat bele az 
ítélkezésbe. Ugyanakkor célja, 
hogy az igazságszolgáltatás 
 legyen egyre pontosabb, gyor-
sabb, átláthatóbb és méltányo-
sabb. Minderről azon az ünnep-
ségen beszélt, amelyen az állam-
alapítás ünnepe alkalmából ado-
mányozott kitüntetéseket nyúj-
tott át. Összesen tizenegyen ve-
hettek át elismeréseket, köztük 

volt bírósági vezető, bíró, bíró-
sági dolgozó, ügyvédi kamarai
vezető és közjegyző. �MTI   

    Nem parlagfű, 
ami annak néz ki  
   Felcsút polgármestere vissza-
utasította az őt ért újabb váda-
kat. Mészáros Lőrinc és a Búza-
kalász 66 Felcsút Kft. közle-
ményben tudatta, hogy téve-
dett a Magyar Narancs és az RTL 
Klub Híradója, amikor azt állítot-
ták, hogy a földjeit ellepte a par-
lagfű. Szerintük ugyanis nem az
allergiát okozó növény, hanem 
mezei acat található az ominó-
zus területeken. Márpedig az 
utóbbi ártalmatlan gyomnö-
vény, egyetlen veszélye, hogy 
csaláncsípést okoz. Emlékezetes, 
a parlagfüvet irtani kell, aki pe-
dig elmulasztja, súlyos bírságot 
fi zet. Mészárost nem büntették 
meg. �NÉPSZAVA   

    Továbbra is élénken foglalkozik 
a külföldi sajtó Kertész Imre ál-
lami kitüntetésével. A Nobel-dí-
jas, ám az Orbán-rezsim hold-
udvara által rendszerint el nem 
ismert író augusztus 20-án vet-
te át a Magyar Szent István 
Rendet. A Klubrádió nemzet-
közi lapszemléjében idézte a 
Wiener Zeitungot, mely „Kitün-
tetés az arculat érdekében” 
címmel azt írta, miközben he-
ves vita zajlik a holokausztban 
betöltött magyar szerepről, ad-
dig a jobboldali-nemzeti kor-
mány egy ügyes húzással, Ker-
tész kitüntetésével képes volt 
megosztani a baloldali-liberális 
tábort. A kabinet az elismerés-
sel nyilván cáfolni igyekezett az 
egyre-másra érkező bírálato-
kat, hogy tudniillik nem hatá-
rolódik el eléggé az antiszemi-
táktól és a szélsőjobbtól. 
„Rejtély azonban, hogy Kertész 
miért fogadta el a megtisztelte-
tést” – vetették fel a kérdést, 
hozzátéve: az átadáskor ugyan-
az az Orbán rázta meg az író 
kezét, aki ráerőszakolta az or-
szágra a német megszállás em-
lékművét, amelyet zsidó szerve-
zetek és antifasiszta körök tör-
ténelemhamisításnak minősíte-
nek. A Zeitung felidézte azt is, 
az elismerést dicshimnusznak 
szánt kínos írások kísérték a 
kormány közeli sajtóban, 
Schmidt Mária értekezése pél-
dául csak azt szolgálta, hogy 
egyenlőségjelet tegyenek a két 
diktatúra közé, ám félreértel-
mezték az írót, ha ehhez az ő 
felfogását akarják felhasználni. 

A Radio Bayern is beszámo-
lót közölt a kitüntetésről, s idéz-
ték, amit Ungváry Rudolf az 
ARD-nek mondott: a Nobel-dí-
jas szerző fügefalevelet tart a 
kormány elé, mert életműve ép-
pen az ellenkezője annak, amit 

az Orbán-rezsim képvisel. Az 
író szerint azzal, hogy Kertész 
nem utasította el a gesztust, 
feloldozza azt a fasisztoid rend-
szert, amely elfoglalta a demok-
ráciát Magyarországon. Megír-
tuk azt is, az osztrák Der Stan-
dard is döbbent cikket közölt 
Kertész kitüntetéséről. Felidéz-
ték, az író évek óta Parkinson-
kórban szenved, igen visszavo-
nultan él és bevallottan elege 
van az életből. Szerintük a 
megtiszteltetés annyiban fi gye-
lemre méltó, hogy az Orbán-ka-
binet a kitüntetéseket szinte ki-
zárólag olyanoknak tartja fenn, 
akik a Fidesz vagy a Jobbik 
mellett kötelezik el magukat. 
Kertész azonban élesen bírálta 
a jelenlegi magyar nacionaliz-
must, amiért Orbán és a Job-
bik médiájában folyamatosan 
rágalmazták is, sőt rendre meg-
kérdőjelezték magyarságát. 
A baloldalon ugyanakkor most 
megütközést keltett, hogy az író 
hajlandó volt elfogadni a Szent 
István Rendet, annál is inkább, 
mivel azt a két háború között 
Horthy reaktiválta a Monarchia 
idejéből. 
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   Még mindig téma 
külföldön Kertész Imre 
Szent István Rendje 

    Működési engedélyt kapott a 
következő tanévre a Borsod 
megyei kormányhivataltól a 
Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség (MET) által 
fenntartott felsődobszai általá-
nos iskola – írta a nol.hu. A hírt 
az MET lelkészi elnöke, Iványi 
Gábor tegnap jelentette be több 
száz szülő, diák és tanár előtt 
az intézmény területén tartott 
családi napon, amelyet abból 
az alkalomból szerveztek, hogy 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (Klik) tegnap 
akarta átvenni az iskolát „ha-
tósági birtokvédelem” mellett. 
Pedig Felsődobsza fi deszes pol-
gármestere, Luterán András 
szintén tegnapra ígérte, hogy 
egy rendkívül képviselő-testü-
leti ülés keretében olyan doku-
mentumokat hoz nyilvánosság-
ra, amelyekkel igazolható az in-
tézmény átvétele. A vs.hu sze-
rint az volt a helyhatóság fő ki-
fogása, hogy több írásos szülő 
is panaszkodott az oktatás 
színvonalára, és a település 
ezek után hiába kért beszámo-
lót, adatokat és statisztikákat 
az egyháztól, hogy felmérje a 
helyzetet. Iványi Gábor szerint 
azonban minden kért doku-
mentumot átadtak az önkor-
mányzatnak, pedig nem is let-
tek volna rá kötelesek.

Mint megírtuk, hiába vette át 
az MET három éve a fi zetéskép-
telen fi deszes önkormányzattól 

a felsődobszai általános iskola 
fenntartását – amelynek 2011-
ben még a téli fűtését sem tud-
ták fi nanszírozni –, a polgár-
mester és az állami iskolafenn-
tartó az idén – az „együttműkö-
dés hiányára” hivatkozva – fel-
mondta a 2011-ben, öt évre 
 kötött köznevelési szerződést. 
 Ráadásul Iványi szerint a Klik 
főosztályvezetője még meg is fe-
nyegette az MET jogászát: ha a 
mai napig nem adják át önként 

a Klik fenntartásába az intéz-
ményt, akkor az MET által 
fenntartott összes iskola állami 
elvételét fontolóra veszik. 

Bár a felekezetet 2011 végén 
megfosztották egyházi jogállá-
sától, Iványiék továbbra is to-
vábbra is úgy értelmezi az Al-
kotmánybíróság 2013-as, vala-
mint a strasbourgi emberi jogi 
bíróság idei döntését, hogy a fe-
lekezet egyházi státuszát alap-
jogellenesen vették el, vagyis az 
MET továbbra is egyháznak te-
kinthető. Ez azt is jelenti, hogy 
a felsődobszai iskolának a töb-
bi nem magán- és nem egyházi 
intézményhez hasonlóan nem 
kötelező állami fenntartásba 
kerülnie.   

   Iványiéké maradhat 
a felsődobszai iskola
MOLNÁR RICHÁRD

   Független polgármester-
jelöltként indulhat a fővá-
rosi XVIII. kerületben 

Mester László – írta tegnap a 
Magyar Nemzet. A politikus, 
aki korábban tizenhat évig 
MSZP-s színekben irányította a 
városrészt és a kerület ország-
gyűlési képviselője is volt, érte-
sülésünk szerint még gondol-
kodik azon, hogy ringbe száll-
jon-e. Ha ugyanis elindul, meg-
osztja a baloldali szavazókat és 
ezzel a fi deszes Ughy Attila új-
raválasztását segítené. Mester 
azonban állítólag nem akarja 
veszélyeztetni a baloldal jelölt-
jének esélyeit. Kőrös Péter, a 
helyi képviselő-testület szocia-
lista frakcióvezetője lapunknak 
elmondta, hogy a kerületben az 
MSZP, az Együtt–PM, valamint 
a Demokratikus Koalíció (DK) 
mellett a Liberálisok, illetve a 
Szociáldemokraták is beálltak 
a szocialista Szaniszló Sándor 
mögé és októberre közös jelölte-
ket, közös listát is állítanak. 
Kőrös kijelentette, meggyőződé-

se, hogy Mester számára a ke-
rület érdekei a legfontosabbak. 

Budapesten a Republikon In-
tézet szerint öt-hét helyen győz-
het októberben a baloldal, ha a 
pártok úgy szerepelnek, mint 
az országgyűlési választáson. 
A leginkább nyerhetőnek a je-
lenleg is szocialista polgármes-
ter vezette XIII., XIX. és XX. ke-
rület tekinthető. Mind az idei 
két választás, mind a jelöltek
személye alapján szintén nyer-
hető kerületnek számít Újpest
és Zugló is. A Republikon szá-
mításai szerint egy áprilisihoz
hasonló baloldali eredménnyel 
a X. és a XXI. kerületben is 
győzhet baloldali polgármester. 
László Róbert szerint a legsi-
mábbnak tűnő kerület lehet a 
legizgalmasabb. A választási 

szakértő az ATV-ben arról be-
szélt, hogy a XIII. kerületben 
várhatóan a szocialista Tóth 
József újrázhat, de miután a 
képviselő-testületi helyekért kü-
lön indulnak az ellenzéki pár-
tok, könnyen előfordulhat, hogy 
a testületben a jobboldali kép-
viselők lesznek többségben. 

Angyalföldön és Újlipótváros-
ban ugyanis nem sikerült a 
baloldalnak megállapodni és 
mert pontosan még senki nem 
tudja, hogy minden kerületben 
hajlandók lesznek-e közösen 
kampányolni a pártok, ezért az 
MSZP, az Együtt–PM, illetve a 
DK alá sem írta az ellenzéki 
megállapodást. A szocialisták-
nak ennek ellenére nincsenek 
aggályaik a hárompárti fővá-
rosi önkormányzati választási 

megállapodással kapcsolatban. 
Gőgös Zoltán, a szocialisták el-
nökhelyettese az egyik kereske-
delmi televíziónak kijelentette, 
nem probléma, hogy a párt  első 
embere külföldön nyaralt, mi-
közben az egyeztetések zajlot-
tak. Tóbiás József az ATV Egye-
nes Beszéd című műsorában 
azt mondta, a pártelnök nem 
írhatja felül a helyi dolgokat, 
ezért nem vett részt az országos 
vezetés az elmúlt hetek egyez-
kedéseiben. Az MSZP elnöke 
szerint a tárgyalásoknak arról 
kell szólni, mit akarnak tenni a 
választókért, nem arról, melyik 
pártnak mi az érdeke. 

Miskolcon, ahol az MSZP és 
a DK beállt Pásztor Albert 
 mögé, kitört a szocialista bel-
háború. Fedor Vilmos volt 
MSZP-s alpolgármester, koráb-
bi parlamenti képviselő felesé-
ge, Rózsa Edit a napokban be-
jelentette, hogy civil jelöltként 
elindul a polgármesteri posz-
tért. A volt SZDSZ-es politikus 
férjét a szocialisták azzal tá-
madták, hogy a saját pártja 
miskolci önkormányzati kam-
pányát segítő csapat tagjaként 
nem kezelte kellő gondossággal 
az általa megszerzett informá-
ciókat és felesége szándékairól 
sem tájékoztatta a pártot. Fedor 
ellen fegyelmi eljárást akartak 
indítani a helyi szocialisták, a 
politikus azonban tegnap kilé-
pett az MSZP-ből.   

 Áll a bál Miskolcon: fegyelmije előtt kilépett az MSZP-ből a volt alpolgármester

 Napi szét- és összehúzás
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Mester László, a XVIII. kerület korábbi szocialista vezetője még nem döntötte 
el, hogy független polgármesterjelöltként indul-e az önkormányzati választá-
son. Miskolcon azonban civil polgármesterjelölt lehet a volt SZDSZ-es Rózsa 
Edit, s így konkurense a baloldal által támogatott Pásztor Albertnek. Rózsa 
férje, Fedor Vilmos, a város volt MSZP-s alpolgármestere, parlamenti képvise-
lője tegnap kilépett a pártból. 

Mester László várhatóan nem indul 
függetlenként a XVIII. kerületben
A Republikon szerint Budapesten öt-hét helyen 
győzhet a baloldal 
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FAZEKAS ÁGNES 

    Törvényes 
a kémszoftver  

   Törvényesen szerezte be a Nem-
zetbiztonsági Szakszolgálat az
általa használt kémszoftvert. Ezt 
közölte Molnár Zsolt, az Ország-
gyűlés nemzetbiztonsági bizott-
ságának szocialista elnöke a tes-
tület zárt ülése után. Mint mond-
ta, az eszköz valóban sokrétű ku-
takodásra alkalmas, de ha be-
tartják a nemzetbiztonsági tör-
vényben rögzített eljárási szabá-

FOTÓ: NÉPSZAVA

lyokat, akkor nem lehet vissza-
élni vele. A programot több nyu-
gati demokráciában is alkalmaz-
zák – tette hozzá. Németh Szi-
lárd, a bizottság fi deszes alelnö-
ke azt a tájékoztatást kapta a
szolgálattól, hogy a szoftvert 
mindig a törvénynek megfele-
lően használták.  �MTI   

Hiábavaló volt 
a hatósági 
próbálkozás

Kertész Imre  FOTÓ: NÉPSZAVA

    Vidnyánszky mamáját
is kitüntették 
   Állami kitüntetésben részesült 
Vidnyánszky Éva nyugalmazott 
pedagógus a kárpátaljai magyar 
nyelvű oktatás és nevelés terüle-
tén végzett kiemelkedő pedagó-
gusi tevékenysége, illetve a kár-
pátaljai magyar gyermekszínját-
szás terén végzett több évtize-
des elkötelezett és eredményes 
munkája elismeréseként – derült 
ki a tegnapi Magyar Közlönyből. 
Az Áder János államfő aláírásával 
és Orbán Viktor kormányfő el-

lenjegyzésével megjelent hatá-
rozat szerint a Nemzeti Színház 
direktorának, Vidnyánszky Atti-
lának édesanyja a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozatát 
kapta meg. �NÉPSZAVA   


